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PRO KAŽDÉHO

Proč   
AMUNDI FUNDS SOLUTIONS? 
 
Úspěšné a statisíci klienty prověřené profilové fondy 
Amundi Funds Solutions nabízejí komplexní investiční 
řešení určené ke zhodnocení volných prostředků.  
Tým patnácti analytiků pravidelně vyhodnocuje více než 
500 fondů. Z nich následně tým devíti portfolio manažerů 
s více než patnáctiletými zkušenostmi vybírá ty nejlepší 
akciové i dluhopisové fondy s cílem dosáhnout stabilního 
zhodnocení. 
 

Co Vám fondy   
AMUNDI FUNDS SOLUTIONS 

př inášej í?  
 
•  nejlepší akciové a dluhopisové investiční fondy 

společnosti Amundi a ostatních světových správců 
(např. BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan); celkem 
vybíráme fondy od 100 různých investičních společností  

•  jednoduchá administrativa (nákup i prodej)  
•  výhodný daňový režim otevřeného podílového fondu  
•  kvalitně diverzifikovaná portfolia, která investují do akcií 

a dluhopisů jak na vyspělých, tak na rozvíjejících se 
trzích; jedním fondem zprostředkovaně získáte více  
než 1 000 různých aktiv 

•  zajištění proti měnovému riziku 
•  jsou určeny jako samostatné řešení nebo základ 

portfolia, a to jak pro jednorázové, tak pro pravidelné 
investování 

 
Amundi je dle majetku pod správou největším správcem 
investic v Evropě a z celosvětového hlediska se řadí  
do Top 10. Pro své klienty spravuje aktiva v hodnotě  
více než 1,4 bilionu EUR s působností na lokálních trzích 
i v klíčových světových investičních centrech. Díky tomu 
investiční profesionálové a analytici Amundi dokážou najít 
ty nejlepší příležitosti ke zhodnocení financí. 
 

 
 

Upozornění: 
Každá investice obsahuje riziko, přičemž není zaručena plná 
návratnost původně investované částky. Minulé ani očekávané 
budoucí výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Ceny podílových 
listů fondů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny 
ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh cenné 
papíry vnímá. Informace uvedené v tomto dokumentu neslouží jako 
návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu 
či prodeji jakéhokoli cenného papíru nebo podílového fondu. Finální 
rozdělení prostředků mezi jednotlivé fondy a konkrétní rozhodnutí 
o volbě jednotlivých druhů investic je vždy výsledkem vlastního výběru 
investora, přičemž před výběrem konkrétního produktu je vždy třeba 
zvážit konkrétní finanční situaci, vztah k riziku a účel investice. Před 
investováním se prosím seznamte se statutem fondu, který obsahuje 
podrobné informace o investiční strategii fondu a souvisejících rizicích. 
Statut fondu a Sdělení klíčových informací jsou dostupné v českém 
(Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na internetových 
stránkách www.amundi-kb.cz nebo na kterékoli pobočce Komerční 
banky. Čtěte prosím důležité upozornění na www.kb.cz/fondy. 
Materiál není určen americkým občanům. 

CHCETE VÍCE INFORMACÍ? PTEJTE SE.  
 

Zavolejte zdarma na číslo 800 111 166,  
kontaktujte svého bankovního poradce  

nebo navštivte www.amundi-kb.cz,  
případně www.kb.cz.  
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Jak investovat  do 
AMUNDI FUNDS SOLUTIONS?  

 
Přijďte na kteroukoli pobočku Komerční banky, nebo  
si sjednejte řešení on-line v internetovém bankovnictví 
MojeBanka, kde můžete následně sledovat svou investici, 
stejně jako v Mobilní bance či on-line na www.amundi-kb.cz. 
Přesvědčte se s námi, že investovat může být snadné, 
a začněte ještě dnes.  
•  minimální jednorázová investice: 5 000 Kč 
•  minimální pravidelná investice: 300 Kč



Představujeme   

AMUNDI FUNDS SOLUTIONS  
 
Komplexní investiční řešení založené na fondech fondů, 
které pod sebou slučují nejlepší dluhopisové a akciové 
investiční fondy společnosti Amundi a ostatních světových 
správců (např. PIMCO, BlackRock, AXA, Goldman Sachs, 
Fidelity, JP Morgan). 
 
Na výběr máte hned ze tří strategií lišících se poměrem 
akcií a dluhopisů, a to na míru Vašemu investičnímu profilu.   
 
 

Amundi Fund Solutions 
CONSERVATIVE 

 
Konzervativní investiční řešení: většinu portfolia tvoří méně 
riziková aktiva, především dluhopisy. Akcie jsou zastoupeny 
maximálně do 35 %. Díky vysoké diverzifikaci (různorodosti 
a počtu) aktiv ve fondu se snižuje i celkové riziko kolísání 
investice. 
 
•  fond je určen pro samostatné řešení nebo základ 

konzervativního investičního portfolia pro investici 
v délce minimálně 3–5 let 

•  možnost investovat část portfolia do akcií 
a alternativních investic dává fondu i v období nízkých 
úrokových sazeb potenciál na další zhodnocení 

•  aktivní správa fondu, široká diverzifikace, flexibilita 
a možnost zcela eliminovat akciovou složku jsou pak 
klíčové pro omezení ztrát v případě negativního vývoje  
na trzích 

 
Očekávaný výnos: 3 % p.a.*, riziko: 2–3,  
doporučená doba investice: 3–5 let. 

 
 
 
 
 

Amundi Fund Solutions 
BALANCED 

 
Vyvážené investiční řešení: zastoupení akciových fondů  
se může pohybovat mezi 35 až 65 %. Portfolio je doplněno 
dluhopisovými řešeními, alternativními a komoditními fondy, 
případně je část aktiv držena v hotovosti. 
 
•  aktivně řízené portfolio + široká diverzifikace = 

kombinace dluhopisů, akcií a alternativních investic  
po celém světě 

•  díky aktivní správě a extrémně široké diverzifikaci  
je fond určen jako samostatné řešení nebo jako základ 
vyváženého investičního portfolia pro investiční horizont 
minimálně 5–7 let 

 
Očekávaný výnos: 4 % p.a.*, riziko: 3–4,  
doporučená doba investice: 5–7 let. 
 
 
 
 
 
 
 

Amundi Fund Solutions 
DIVERSIFIED GROWTH 

 
Nejdynamičtější řešení v rámci rodiny Amundi Fund 
Solutions: fond je určen dynamickým investorům 
očekávajícím vysoké zhodnocení investovaných 
prostředků a zároveň ochotným snést vyšší kolísavost 
své investice. Podíl akcií, komodit a dluhopisů 
s vysokým výnosem může dosahovat 65 až 85 %. 
Portfolio fondu je doplněno dluhopisovými řešeními, 
alternativními investicemi a část je držena v hotovosti. 
 
•  cílem je dosáhnout stejného zhodnocení jako na 

akciových trzích, ale s nižší mírou kolísavosti investice 

•  fond je určen jako samostatné řešení a základ 
dynamického portfolia; představuje zároveň 
smysluplné řešení pro pravidelné investování 

•  investiční horizont minimálně 7–10 let 

 
Očekávaný výnos: 5 % p.a.*, riziko: 4–5,  
doporučená doba investice: 7–10 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
* Očekáváný výnos je počítán na základě historických dat a není 
nijak zaručen. Riziko investice ukazuje možnou míru kolísání 
investice. Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko kolísání hodnoty 
investice a realizace ztráty. Riziko fondu se mění v závislosti  
na změnách tržního prostředí a poměru rizikových aktiv ve fondu.

Riziková aktiva  
a akciové fondy 
0–35 %

Méně riziková aktiva  
a dluhopisové fondy 

65–100 % 

Riziková aktiva  
a akciové fondy 
35–65 %

Méně riziková aktiva  
a dluhopisové fondy 

35–65 % 

Riziková aktiva  
a akciové fondy 
65–85 %

Méně riziková aktiva  
a dluhopisové fondy 

15–35 % 

„V Amundi věříme, že cesta k dosažení  
   investičního úspěchu vede přes kvalitní  

  diverzifikaci, aktivní správu, disciplínu 
       a dodržení doporučené doby investice.“


